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Reglement Heilight Parade 2020
Betreft: Heilight Parade 2020 in de Sint-Jozefparochie te Deurne op zaterdag 21 maart
2020.
Aan: Alle Deelnemers
Ten einde misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u om u goed op de hoogte te
stellen van dit reglement.
1) De organisatie is in handen van Stichting Heilight Parade. In elk artikel waarin
wordt gesproken over de organisatie is bedoeld de Stichting Heilight Parade.
2) Opstelling voor de parade vindt plaats op de Vlierdenseweg. Deze is alleen
bereikbaar vanaf de Binderendreef. Men dient zich op te stellen op de aangegeven
plekken vanaf 17:00 uur, ENWEL VOOR 18.00 UUR. Hierna kan men zich niet
meer opstellen omdat het parcours gesloten word. Deelnemers krijgen 2 weken
vooraf instructies toegestuurd hoe de opstelling gedetailleerd zal verlopen.
3) De optocht vertrekt exact om 19.30 uur vanaf de Vlierdenseweg net voorbij het
Fletcher Hotel (voorheen Willibrordhaeghe). Een ieder dient minimaal 30 minuten
voor vertrek aanwezig te zijn.
4) De route: Start Vlierdenseweg ter hoogte van de Eikelstraat, Vlierdenseweg
vervolgen, rechtsaf Sint-Jozefstraat. Ontbinding vindt plaats ter hoogte van Zalen
Van Bussel.
5) De uitslagen van de volwassenoptocht worden bekend gemaakt tijdens de After
Heilight Party. De uitslagen en prijsuitreiking van de kinderoptocht is op
zondagmiddag. Beide in Zalen van Bussel aan de St. Jozefstraat 77 te Deurne.
6) De jury, die zich zal opstellen langs de route, beoordeelt de deelnemers vooral op
onderstaande punten:
A. Idee, ontwerp
B. Uitvoering, verzorging
C. Uitstraling, belichting
D. Interactie met publiek
E. Showelementen
7) Er zijn 3 soorten categorieën voor de deelnemers die door inschrijving in
aanmerking komen voor prijzen en/of startgelden:
A. Grote wagens
B. Kleine wagens
C. Groepen/Individuen
8) Kinderen mogen uitsluitend deelnemen onder begeleiding. Aanmelding voor
kinderen van D’n Bogerd geschiedt via de Oudervereniging van basisschool D’n
Bogerd. Kinderen van andere scholen van de gemeente Deurne kunnen zich
aanmelden bij het secretariaat. Voor de kinderoptocht in de Heilight Parade geldt
een apart reglement.
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9) Onder ingeschreven “Grote Wagen” wordt verstaan: een voertuig van minimaal
2,5 meter breed en 10 meter lang (ter beoordeling keuringscommissie Heilight
Parade). De wagen mag niet breder zijn dan 4 meter. Een groep personen mag
deel uitmaken van het geheel. Startgeld bedraagt maximaal € 400,00. Het
startgeld voor Prinsenwagens bedraagt € 111,00. De keuringscommissie bepaalt
hoeveel het startgeld zal bedragen. Zij zullen werken met een keuringsrapport
waarbij verlichting van de vormen en contouren als mede de gehele wagen van
doorslaggevende aard zal zijn. Ook het voortbewegen van uw wagen is van grote
invloed. De commissie streeft naar getrokken wagens door mensen of het duwen
van wagens door “kleine“ trekkers.
10)Onder ingeschreven “Kleine wagen” wordt verstaan: een voertuig van minimaal
2,0 meter breed en 4 meter lang. De wagen mag niet breder zijn dan 3,5 meter,
en niet langer dan 7 meter. (ter beoordeling keuringscommissie Heilight Parade).
Een groep personen mag deel uitmaken van het geheel. Startgeld bedraagt max.
€ 250,00.
11)Onder ingeschreven “Groep” wordt verstaan: 3 of meer “verlichte” personen die
niet (als leerplichtige) op de basisschool zitten en die gezamenlijk een idee
uitbeelden. Een voertuig mag deel uitmaken van het geheel mits de oppervlakte
kleiner is dan 2,5 meter breed en 6 meter lang (ter beoordeling van de
keuringscommissie Heilight Parade). Startgeld bedraagt max. € 150,00.
12)Onder ingeschreven “Individueel” wordt verstaan: 1 of 2 “verlichte” personen die
niet (als leerplichtig) op de basisschool zitten die gezamenlijk een verlicht idee
uitbeelden. Startgeld bedraagt max. € 35 P.P . Een klein object mag deel
uitmaken van het geheel van max 2 m2. (ter beoordeling van de
keuringscommissie Heilight Parade). Het prijzengeld valt onder de categorie
Groep.
13)Startgelden (op basis van oordeel keuringscommissie) worden alleen uitbetaald
wanneer de deelnemer de hele Parade verlicht heeft voltooid.
14)Indien de Heilight Parade door overmacht wordt afgelast worden startgelden niet
uitbetaald.
15)De organisatie behoudt zich het recht voor, deelnemers van deelname uit te
sluiten indien de deelnemer niet aan de verwachte kwaliteit (ter beoordeling van
de keuringscommissie Heilight Parade) voldoet.
16)Voor deelnemers zoals beschreven in artikel 7 (Wagens) is het verplicht een
schuimblusapparaat mee te voeren.
17)Deelnemers die in aanmerking willen komen voor prijs en startgeld, moeten
ingeschreven staan en voorzien zijn van een loopnummer. Dit nummer moet
duidelijk zichtbaar en verlicht aan de voorzijde gevoerd worden. De nummers
worden bij u afgeleverd door de keuringscommissie.
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18)Het prijzengeld is als volgt:
Grote Wagens:
1e prijs € 700,00
2e prijs € 500,00
3e prijs € 350,00
4e prijs € 200,00
5e prijs € 100,00
Kleine Wagens:
1e prijs € 400,00
2e prijs € 300,00
3e prijs € 200,00

Groepen/individuen:
1e prijs € 300,00
2e prijs € 200,00
3e prijs € 100,00

Aanmoedigingsprijs: € 150,00

Eventueel kan de organisatie publieksprijzen en aanmoedigingsprijzen instellen.
Prinsenwagens dingen niet mee naar de prijzen.
19)Instructies van de organisatie tijdens de Heilight Parade dienen te allen tijde te
worden opgevolgd.
20)Tijdens de Heilight Parade is het verboden snoepgoed te strooien, confetti rond te
spuiten of wat dan ook van de wagen te gooien. Indien dit toch gebeurd zijn wij
genoodzaakt een inhouding te doen op het startgeld.
21)Reclame voor eigen sponsoren mag gevoerd worden mits dit op een bord is welk
niet groter is dan 120 centimeter lang en 80 centimeter breed. Dit bord dient wel
gevoerd te worden op de achterzijde van de wagen of groep. Overige reclame of
collecte is buiten de uitdrukkelijke toestemming van de organisatie niet
toegestaan.
22)Alcohol: Voor de deelnemers aan de optocht is het gebruik van alcohol en/of het
bij zich dragen van alcohol van al dan niet geopende verpakkingen verboden.
Deelnemers die tijdens het opstellen of trekken van de optocht voorzien zijn van
alcohol worden direct uitgesloten van deelname. Het gevolg zal zijn dat
overtreders zullen worden gediskwalificeerd voor het volgend jaar.
23)Geluid: Tijdens de optocht mag er gebruik worden gemaakt van een mechanische
geluidsinstallatie die gekoppeld mag worden aan een eindversterker met een
maximaal geluidsbelasting van 2 kw. Deelnemers die tijdens het opstellen of
trekken van de optocht voorzien zijn van een mechanische geluidsinstallatie die
gekoppeld is aan een eindversterker die sterker is dan het toegestane
geluidsbelasting van 2 kw worden direct uitgesloten van deelname. Het gevolg zal
zijn dat overtreders zullen worden gediskwalificeerd voor het volgend jaar.
24)Uitsluitingen en diskwalificatie tijdens de optocht binnen de gemeente Deurne,
worden gecommuniceerd naar de andere verenigingen binnen de gemeente
Deurne. U kunt dan niet meer deelnemen aan de andere optochten binnen de
gemeente. Deze uitsluitingen en diskwalificatie hebben betrekking op de
afspraken omtrent geluid en alcohol. Aanvullend geldt specifiek voor de Heilight
Parade dat bij uitsluiting of diskwalificatie enig recht op vergoedingen vervalt en
zal men direct uit de Heilight Parade worden gehaald.
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25)Het is deelnemers verboden door middel van hun uitbeelding het normale vlotte
verloop van de optocht te verstoren. Bestaat een deelname uit meerdere groepen
of voertuigen, dan zal de afstand tussen de voertuigen of groepen gedurende de
gehele parade hetzelfde moeten zijn zoals bij vertrek.
➢ De, bij de start, toegewezen plaats dient de gehele route gehandhaafd te
blijven.
➢ De snelheid mag niet hoger of lager zijn dan de normale snelheid die voor een
goed verloop van de gehele Parade noodzakelijk is. De maximale afstand
tussen de deelnemer mag tijdens de optocht niet groter zijn dan 30 meter.
➢ Lichtbundels, zoals bouwlampen, mogen niet gebruikt worden omdat deze
hinderlijk kunnen zijn voor anderen.
➢ Uw elektrische installatie dragend of gemonteerd dient zich conform de
daarvoor opgestelde richtlijnen van de NEN1010 en de VCA richtlijnen te
voldoen. Raadpleeg kundig opgeleide mensen voor vragen hier omtrent.
➢ Brandblussers, jerrycans en dergelijke dienen deugdelijk te zijn bevestigd.
➢ Contactdozen mogen zich niet buiten de wagen bevinden.
➢ Elektriciteitskabels mogen niet over de grond slepen.
26)Bij het vormen en uitwerken van het idee moet men zich realiseren dat het niet
storend of kwetsend mag zijn over andere groeperingen/personen in de ruimste
zin des woord. De organisatie is bevoegd deelnemers die in strijd met dit artikel
handelen, van deelneming uit te sluiten.
27)Het is deelnemers verboden, mede t.a.v. de veiligheid:
A. Brandende attributen mee te voeren als fakkels, olielampen, kaarsen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de organisatie. Vooraf dient deelnemer de
organisatie hiervan op de hoogte te stellen.
B. Carnavalswagens op te bouwen of af te breken buiten de daarvoor door de
organisatie aangewezen plaatsen.
C. Toeschouwers, deelnemers, belangstellenden etc. te duperen met: bv. water,
schuim, chemische middelen e.d. in welke vorm dan ook.
28)De organisatie zal door de deelnemers niet aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor door de deelnemers geleden, veroorzaakte, of vervolgschade, en dienen de
organisatie te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van door
deelnemers geleden, veroorzaakte, of vervolgschade. Indien de deelnemers zich
van een motorrijtuig bedienen, moet dit motorrijtuig tegen wettelijke
aansprakelijkheid zijn verzekerd.
Voor alles geldt: veroorzaker is aansprakelijk, niet de organisatie!
29)Het inschrijfformulier dient uiterlijk 7 maart 2020 ingeleverd te zijn bij:
Stichting Heilight Parade, Beukenstraat 243, 5753 GS Deurne
Email-adres: info@heilightparade.nl
De datum van inschrijving is medebepalend voor deelname. Wagens die in de
regio-optochten een 1e, 2e of 3e prijs hebben behaald verdienen een voorkeur
startplaats. Er zijn maximaal 20 startplaatsen. De organisatie kan om moverende
redenen hiervan afwijken. Voor alle inschrijvingen geldt dat de keuringscommissie
beoordeelt of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen en een startplaats toegekend
wordt. Het inschrijfformulier is ook te vinden op onze website:
www.heilightparade.nl.
30)In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
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